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Stichting 
Dierenambulance

De Wijs
Dierenambulance de Wijs is 
opgericht in 1972 en werd op 
28 februari 1978 omgezet naar 
Stichting Dierenambulance 
de Wijs en hiermee is deze 
dierenambulance één van 
de eerste dierenambulance 
organisaties in Nederland die het 
lot van aangereden, gewonde, 
zieke en gevonden dieren aantrok 
en hiermee de eerste hulp ging 
geven aan deze dieren.

Stichting Dierenambulance de 
Wijs is een volledige zelfstandige 
organisatie en aangesloten 
bij de Europese Federatie 
Dierenambulances in Nederland.

Deze zelfstandigheid maakt dat we 
meer vrijheid van handelen hebben, 
maar werken wel samen met andere 
dieren beschermde organisaties.

Door deze samenwerking 
kunnen wij naar onze mening de 
best mogelijke en op de regio 
afgestemde hulp bieden aan het 
welzijn van het dier.

Om 24 uur per dag en 365 dagen 
per jaar hulp te bieden aan de 
dieren, werken bij de stichting 
beroepskrachten en vrijwilligers. 
Al deze medewerkers worden 
extern en intern opgeleid zodat al 
deze enthousiaste medewerkers 
op dezelfde manier optimaal met 
elkaar samen kunnen werken 
en daardoor de best mogelijke 
eerste hulp kunnen bieden aan het 
gewond, ziek en gevonden dier.

Organisatie
De hoofdstichting is Stichting 
Dierenambulance de Wijs, hieronder 
vallen de dochterstichtingen, Stichting 
Dierenambulance Westland, Stichting 
Dierenambulance Delft en Stichting 
Dierenambulance Rijswijk.

Het hoofdgebouw is gevestigd aan de 
Zinkwerf 39, 2544 EC te ’s-Gravenhage.
Het hoofdgebouw is op werkdagen geopend 
voor bezoekers tussen 09.00 en 17.00 uur.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.
Voorzitter:               Dhr. Th. M. L. de Wijs
Secretaris:              Dhr. L. Veenstra
Penningmeester:    Mevr. I.I. van Laar 
Bestuurslid Westland:  vacant 
Bestuurslid Delft:          vacant
Bestuurslid Rijswijk:     vacant

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het vervoeren 
van gewonde en zieke dieren, het medische 
laten behandelen en het zorgdragen voor 
het onderbrengen van deze dieren indien 
er geen eigenaar bekend is.
De Stichting tracht gemeld doel ondermeer 
te verwezenlijken door: Het op ieder 
tijdstip beschikbaar houden van goed 
geoutilleerde ambulances, en het inrichten 
van ruimte voor opvang en verzorging van 
noodlijdende dieren, alsmede al datgene 
wat voor het gestelde doel nuttig en dienstig 
kan zijn.

Financieel:
Donaties, giften en éénmalige bijdrage 
worden geworven door Stichting 
Fondsenwerving Dierenambulances in 
Nederland
De financiële boekhouding van de Stichting 
wordt maandelijks gecontroleerd door het 
accountantskantoor WEA in Naaldwijk 
welke ook financiële jaarverslag samenstelt.
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Aangereden en gewonde dieren hebben 
de hoogste prioriteit van de uitruk van de 
dierenambulance. Als wij op de plaats van 
de melding zijn verzorgen wij de eerste 
hulp, echter wij zijn geen dierenartsen en 
mogen daardoor niet medische handelen, 
daarom gaan wij met het dier naar de 
dienstdoende dierenarts voor de verdere 
medische behandeling.

Betreft het een aangetroffen onbeheerd 
dier dan wordt er met de dierenarts 
een behandelingsplan gemaakt. Als de 
eigenaar bekent is dan stelt de dierenarts 
met de eigenaar het behandelingsplan op.

Gevonden huisdieren worden door ons 
opgehaald en gecontroleerd of zij zijn 
voorzien op een chip waarop wij dan de 
gegevens kunnen opvragen bij één van de 
databanken waarbij de chip geregistreerd 
staat en hierna de eigenaar kunnen 
bereiken dat hun huisdier gevonden is.

Als er nog geen eigenaar bekent is 
dan blijft het gevonden dier maximaal   
72 uur in de eigen opvang van de stichting, 
mocht de eigenaar zich 
dan nog niet melden, dan 
wordt het gevonden dier 
overgebracht naar het 
d ie renopvangcen t rum 
welke door de gemeente 
is aangewezen waarna de 
wettelijke bewaartermijn 
van 14 dagen in gaat en 
daarna een herplaatsing 
kan gaan plaats vinden bij 
een nieuwe eigenaar.

Wel aan de melder wordt 
gevraagd om bij huizen 
in de buurt na te vragen 
of zij het gevonden dier 
herkennen en weten van 

wie het is. Dit in verband om te voorkomen 
dat de eigenaar niet onnodig in de kosten 
komt.

Overleden (huis)dieren langs de 
openbare weg worden op verzoek 
van de gemeente door onze stichting 
opgehaald en gecontroleerd op een chip. 
Als er geen eigenaar bekent is dan wordt 
het overleden dier minimaal 14 dagen 
wettelijke bewaartermijn in één van de 
koelcellen geplaats, zodat als de eigenaar 
zich meldt zijn huisdier kan identificeren 
en hierna kan gaan bepalen wat met zijn 
huisdier verder gaat gebeuren.

Dieren in het wild zoals vogels, egels, 
konijnen, vossen, zeezoogdieren e.d. 
worden na overleg met de wildopvang door 
ons opgehaald, door goed geselecteerd 
en na uitvraging te werk te gaan proberen 
we te voorkomen dat vooral jonge dieren 
onterecht worden weggehaald en de 
natuur zijn werk (leerproces) laat doen.

Wat zijn de taken van de dierenambulance:
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Vervoer van dieren van particulieren
Ook verzorgen wij kunnen wij het vervoer verzorgen van uw huisdieren

Wij vervoeren huisdieren naar en van
• Alle dierenartsen in Nederland en België
• Alle dierenziekenhuizen in Nederland en België 
• Dierenopvangcentra, trimsalon, vakantieadres e.d.
• Verhuizing van een nieuw woonadres
• Een dierencrematorium of dierenbegraafplaats

Het vervoerstarief voor in de regio Haagland en Hoek van Holland bedraagt voor enkele rit

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen:
08.30 uur – 22.00 uur                      35,00 euro
22.00 uur – 08.30 uur                      45,00 euro
Retour rit in hetzelfde tijdvak        15,00 euro

Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen:
08.30 uur – 22.00 uur                       45,00 euro
22.00 uur – 08.30 uur                       45,00 euro

Retour rit in hetzelfde tijdvak         15,00 euro
Vervoerstarief buiten de regio Haaglanden en Hoek van Holland bedraagt
Het voorrij tarief van                         35,00 euro
En daar na per gereden kilometer    1,00 euro

Deze kosten kunnen uitsluitend per pin of contant worden betaald.
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Ook bestaat de mogelijkheid om een vervoersabonnement te nemen.                                                                    
Met een vervoersabonnement krijgt u korting op de vervoerskosten van onze 
dierenambulance.

Er zijn drie soorten abonnementen:
• Vervoersabonnement   A deze kost per jaar     65,00 euro
• Vervoersabonnement   B deze kost per jaar     95,00 euro
• Vervoersabonnement   C deze kost per jaar   125,00 euro

Vervoertarief bij vervoersabonnement voor in de regio Haaglanden en Hoek van 
Holland bedraagt voor een enkele rit.

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen:
Vervoersabonnement A B C
08.30 uur – 22.00 uur 25,00 euro 15,00 euro 00,00 euro
22.00 uur – 08.30 uur 35,00 euro 25,00 euro 10,00 euro

Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen:
Vervoersabonnement A B C
08.30 uur – 22.00 uur 35,00 euro 25,00 euro 10,00 euro
22.00 uur – 08.30 uur 35,00 euro 25,00 euro 10,00 euro
Retour rit in hetzelfde tijdvak 10,00 euro 05,00 euro 00,00 euro

Vervoerstarief buitende regio Haaglanden en Hoek van Holland bedraagt:
Vervoersabonnement A B C
Voorrij tarief 00,00 euro 00,00 euro 00,00 euro   

En daar na per gereden kilometer   1,00 euro

Vervoer voorwaarden:
• Er moet en mag 1 begeleider mee rijden met de dierenambulance en deze moet 

volgens de wettelijke regels voorin plaatsnemen
• Honden moet aan een degelijke riem zijn vastgemaakt en katten e.d. moeten in een 

degelijke vervoersmand zitten.

Vervoersabonnement Dierenambulance 
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Beleid Stichting Dierenambulance de Wijs
De hoofdlijnen van het beleidsplan

De te bestrijken regio
De regio waarin de activiteiten van 
Stichting Dierenambulance De Wijs 
plaatsvinden blijft ongewijzigd. Namelijk 
het grondgebied van de gemeenten Den 
Haag, Westland, Rijswijk, Voorburg, Delft 
en Zoetermeer.

Samenwerking gemeenten 
Het streven is om in 2016 nieuwe en/
of uitgebreidere overeenkomsten met 
gemeenten te sluiten. Voor de hulp aan 
zwerfdieren en gewonde dieren in het 
wild is een nauwe samenwerking met de 
lokale opvangcentra noodzakelijk. 

Doelstelling 
De voornaamste doelstelling van 
de Stichting Dierenambulance de Wijs is 
het voorkomen van en zo goed mogelijk 
oplossen van dierenleed. Dit vereist 
zowel interne als externe activiteiten. 
De interne activiteiten gelden vooral de 
goede opleiding en bijscholing van de 
vrijwilligers. Voor wat betreft de externe 
activiteiten zal de voorlichting op scholen 
en bij evenementen worden uitgebreid.

Verwerving inkomsten
De PR commissie wil met uitbreiding van 
activiteiten de inkomsten op peil brengen. 
Ook de contacten met de Supportactie 
worden bestendigd. Via deze actie 
genereert Stichting Dierenambulance De 
Wijs een substantiële en noodzakelijke 
financiële bijdrage. Daarnaast zullen 
ook subsidiënten met aanpalende 
doelstellingen waar mogelijk weer worden 
aangeschreven.

Eigen vermogen
De Stichting Dierenambulance De Wijs 
blijft streven naar een eigen vermogen 
tussen € 12.000 en € 19.000. Dit wordt 
noodzakelijk geacht om onverwachte 
uitgaven of het stagneren van inkomsten 
op te vangen.

Beheer vermogen
Overtollige middelen zullen uitsluitend 
op een spaarrekening bij een solide 
Nederlandse bank worden gestald. 
Vanwege het karakter van het eigen 
vermogen is het vastleggen op lange 
termijn niet gewenst.
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Vrijwilliger van de 
dierenambulance vertelt

Mijn naam is Irma en ik ben regelmatig 
in de avonduren in werkzaam bij de 
dierenambulance en ik ben eigenlijk een 
manusje van alles want dit zijn ongeveer 
mijn werkzaamheden:
-  Meldkamer bedienen
-  Onkruid wieden rond het gebouw zodat 

de entree en het terrein proper zijn
-  Verzorging van binnen gebrachte 

dieren na een bezoek aan de dierenarts 
en van dieren die we tijdelijk   voor de 
nacht in onze dierenverblijven bewaren 
in afwachting tot de eigenaar zich 
meldt.

De meldkamer bedienen: Dit houdt in 
telefonische meldingen aannemen van 
dieren in nood, het beoordelen van welke 
melding prioriteit heeft of iemand te woord 
staan die erg ongerust is over een dier 
en advies vraagt. Betreft het mensen met 
hun eigen huisdier dan verwijs ik door 
naar hun eigen dierenarts.

In de maanden mei, juni, juli en augustus 
is het erg druk met telefonische meldingen 
over jonge vogels. Ik snap dat mensen 
zich ongerust maken over een jonge 
vogel die net uit het nest gevallen is. 
Maar het is normaal dat een jonge vogel 
het nest verlaat gewoon omdat ze niet 
meer passen in het nest. Natuurlijk 
kunnen ze niet direct vliegen en zijn ze 
nog zelfstandig. Dit wordt hun door de 
ouders geleerd. Hoe goed bedoeld ook 
mensen reageren door de jonge vogel 
mee te nemen dit is echter niet goed want 
het geeft de vogels enorm veel stress. 
Vindt u de jonge vogel de buurt van een 

drukke weg of berm verplaatst de jonge 
vogel indien mogelijk naar een veilige 
plek maar wel binnen gehoorsafstand van 
de ouders.

Indien een jonge vogel gewond, zwak 
of ziek is vragen wij aan de melder om 
de vogel in een doosje, emmer of kratje 
te doen want dan weten wij van de 
dierenambulance dat de vogel veilig is in 
afwachting van onze komst. 

Zo ben ik iedere keer weer verbaast als de 
melder mij voor alles en nog wat uit maakt 
want schijnbaar snappen deze melders 
niet dat de dierenambulance dan in zulke 
gevallen 90% voor niets rijdt omdat de 
vogel gevlogen is. Uitzonderingen zijn 
natuurlijk de grote vogels zoals zwanen, 
aalscholvers en meeuwen daarvan 
kunnen wij moeilijk verwachten dat de 
melder ze in een doosje doet.

Voor dieren in het wild ontvangt 
de dierenambulance geen geld 
van de overheid of subsidies 
ook niet van organisatie zoals de 
dierenbescherming of van dierenlot. 
Stichting Dierenambulance de Wijs 
is geheel afhankelijk van donaties en 
giften. Help een dier in nood en draag 
daarom een eurocentje bij.

Onkruid wieden en terreinonderhoud: 
In de tijden dat het rustig is en in de 
zomermaanden het onkruid welig tiert 
ben ik rond het gebouw te vinden om het 
vervelende onkruid te verwijderen. Het 
budget laat nu eenmaal geen tuinman toe. 
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Verzorging dieren: In de avonduren 
worden er ook dieren binnengebracht 
vaak betreffen dit honden of katten of 
andere kleine huisdieren. In de avonduren 
zijn de opvangcentrums gesloten en 
brengen de gevonden dieren de nacht 
door in het ambulancegebouw dat goede 
opvangvoorzieningen heeft.

Indien de eigenaar zich niet meldt worden 
de dieren de volgende dag doorgebracht 
naar de opvangcentrums. Helaas gebeurt 
dat dieren wel gechipt zijn maar niet of 
onvolledig geregistreerd staan dus wil 
ik toch langs deze weg vragen check 
uw gegevens over uw huisdier bij de 
databank of deze nog up to date zijn. Het 
voorkomt een hoop stress bij uw huisdier 
en u als eigenaar.

Eigenlijk heb in al veel meegemaakt in 
al die jaren als manusje van alles bij de 
dierenambulance.

Ik weet dat elke eurocent bij de 
dierenambulance 10 keer omgedraaid 
wordt en besteed worden aan het dier in 
nood.

Daarom is uw bijdrage in de vorm van een 
donatie of gift zo ontzettend belangrijk. 

Help een dier in nood en schenk 
uw eurocentje aan Stichting 
Dierenambulance de Wijs. Waarom, 
omdat u ons in staat stelt om deze 
dieren te blijven helpen.
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De Dierenambulance Alarm Centrale (DAC) is voor spoedgevallen 24/7 bereikbaar.

’s Avonds na 22.00 uur tot ’s morgens 08.00 uur uitsluitend voor zeer dringende 
spoedgevallen.

Op de DAC werken vrijwilligers als 
centralisten, deze staan onder leiding van een 
ervaren centralist in betaalde functie. Samen 
verwerken zij 10 duizenden meldingen per jaar, 
deze komen binnen uit de gehele regio en ook 
daarbuiten. Valt de melding in het werkgebied 
van een collega dierenambulancedienst 
dan schakelt de centralist u door naar de 
betreffende dierenambulancedienst.

Voor welke gevallen kunt u de DAC als particulier bellen:
• Als uw huisdier betrokken is bij een ongeval
• Als er een dieren betrokken is bij een ongeval
• Voor vervoer naar en van een dierenarts en/of dierenziekenhuis
• Voor dieren die in nood verkeren
• Voor gevonden (huis)dieren
• Voor als uw huisdier naar een dierenpension, trimster e.d. moet
• Als uw huisdier is overleden
• Als u buiten een overleden huisdier heeft aangetroffen
• Als u op het strandgebied zieke of gewonde zeezoogdieren aantreft

Voor welke gevallen kunt u niet de DAC bellen:
Onze centralisten zijn GEEN dierenartsen en daardoor mogen en kunnen zij geen 
vragen over uw zieke huisdier beantwoorden.

Wat moet u doen in zo geval:
Als u huisdier ziek is en acute medische hulp nodig heeft dan moet u in de eerste 
instantie contact opnemen met uw eigen dierenarts.

Buiten de openingstijden van uw dierenarts krijgt u een antwoordapparaat die u 
doorverwijst naar de waarnemend dienstdoende dierenarts of dierenziekenhuis.

Onze centralisten zijn geen politiemensen en hebben daarom geen bevoegdheid om 
aangiftes op te nemen van strafbare feiten en kunnen hierin ook niet optreden. 

Wat moet u doen in zo’n geval:

In geval van mishandeling c.q. verwaarlozing of geluidoverlast belt u rechtstreeks met 
de meldkamer van de dierenpolitie 144 b.g.g. 0900 – 8844 Is het zeer dringend spoed 
bel dan direct met de politiemeldkamer op 112.

DIERENAMBULANCE ALARM CENTRALE
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Word Donateur!

Dierenambulance De Wijs staat 365 
dagen per jaar en 24 uur per dag klaar om 
dieren in nood te helpen. Als zelfstandige 
en onafhankelijke stichting werken wij 
zonder winstoogmerk. Wij ontvangen 
ook geen subsidies van instellingen of 
gemeenten. Een bewuste keuze. Als 
zelfstandige en onafhankelijke stichting 
kunnen we sneller en slagvaardiger 
werken. In het belang van de dieren in 

nood. Maar dat betekent wel dat we zelf 
moeten zorgen dat er geld binnenkomt 
om onze hulpverlening te waarborgen.

DAAROM HEBBEN WIJ U ALS 
DONATEUR HARD NODIG!

Wij helpen de dieren in nood, maar 
donateurs maken ons werk mogelijk. Een 
mooie en door ons erg gewaardeerde 
samenwerking, in het belang van de  
dieren! 

Hoe wordt u donateur?
Aanmelden is heel eenvoudig en U bent 
al donateur met een eigen bijdrage per 
jaar. Met het invullen en verzenden van 
het onderstaande formulier bent u zo 
aangemeld. 

Ja, ik wordt donateur

Naam                 Dhr./ Mevr.

  ……………………………………………………………………………

Adres  ……………………………………………………………………………

Postcode …………………..   Woonplaats ………………………………………

Tel. nr.  ……………………………………………………………………………

E-mailadres  ……………………………………………………………………………

Datum   …………………………….       

Handtekening ……………………………………………………
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Supporter van Dierenambulance de Wijs
Stichting Dierenambulance De Wijs is deelnemer van de SupportActie. Met 
deze deelname realiseren wij de benodigde extra en structurele inkomsten. 

Erg belangrijk voor het voortbestaan van 
onze stichting, maar vooral voor onze 
hulp aan de dieren!
U kunt zich aanmelden als supporter van 
Stichting Dierenambulance De Wijs. Dat 
kan via de link onderaan deze pagina. Als 
supporter van Stichting Dierenambulance 
De Wijs doet u automatisch mee met de 
landelijke loterij die door SupportActie 
georganiseerd wordt.
Eén lot kost € 5,50. Hiervan gaat 80% 
direct naar de zorg van gewonde en zieke 
dieren, oftewel € 4,40 per verkocht lot! 
De overgebleven 20% is bestemd voor de 
administratiekosten van de SupportActie.

Als supporter kunt u veel mooie prijzen 
winnen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar: 
de grootste winnaars blijven de dieren 
voor wie we het allemaal samen doen.

Wilt u met uw bijdrage onze 
werkzaamheden voor zieke en gewonde 
dieren ondersteunen en ons voortbestaan 
mogelijk maken? En ook nog eens kans 
maken op vele mooie prijzen? 

Vul dan nu het online machtigingsformulier 
in, via de onderstaande qr code . Namens 
de dieren en ons hartelijk dank, en heel 
veel succes met de loterij!

www.supportactie.nl/voor-supporters/supporter-worden-vervolg.php?clubnumber=459104
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Zorg voor Zeehonden 
Zeehonden op het strand hebben niet altijd noodzakelijke hulp nodig. Ze 
zoeken regelmatig het strand op om uit te rusten. Ziet de zeehond er gezond uit, 
onderneem dan geen actie. Het is erg belangrijk gepaste afstand te houden van 
het dier. En het met rust te laten.

Soms is een zeehond zichtbaar gewond, 
ziek of verzwakt. Volg in dat geval de 
onderstaande adviezen:

Houd afstand. 
De zeehond kan bijten. Of ziektekiemen 
overbrengen op de mens.

Houd omstanders en honden op 
afstand.
Als de zeehond is aangespoeld aan de 
kust, neem dan direct contact op:
0900 - 4035009

SHOP ALTIJD VIA dierenambulance.doelshop.nl!

Stichting Dierenambulance de Wijs is een zelfstandige 
non-profit organisatie die hulp aan zieke en gewonde 
(zwerf)dieren biedt. De stichting is geen onderdeel van 
een andere organisatie, zoals de Dierenbescherming of 
een asiel. Hierdoor hebben we meer vrijheid om naar 

onze mening de beste mogelijke hulp te kunnen bieden, maar dit houdt ook in 
dat we volledig afhankelijk zijn van giften en donaties. Met uw hulp zouden we 
graag nieuw materiaal voor onze ambulances willen aanschaffen. Denkt u hierbij 
aan vangnetten en -stokken, (grote) transportmanden en een nieuwe brancard. 
Onze dank voor uw bijdrage!

Stichting RTZ Haaglanden
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Stichting Dierenambulance de Wijs heeft 
zich voor het eerst aangemeld voor de 
NLDOET van het Oranje Fonds die dit 
organiseerde op 28 en 29 mei 2021, 
samen met duizenden organisaties in 
het land, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in 
de spotlights en nodigt iedereen uit om een 
dagje de handen uit de mouwen te steken.

De paardenstallen, opslag hooi en stro 
en kippenverblijf hadden dringend een 
verfbeurt nodig.
Zoals elk jaar ging het budget voor 
onderhoud op aan medische kosten en 
verzorging van de dieren die dringend 
onze hulp nodig hadden. Gevolg daarvan 
werd het onderhoud aan deze gebouwtjes 
elke keer weer uitgesteld totdat er echt 
wat moest gebeuren aan het achterstallige 
onderhoud.

NLdoet bracht uitkomst via hun site 
konden wij een project aanmaken voor de 

NLdoet dag helaas gooide corona roet in 
het eten en werd de dag in maart uitgesteld 
maar op  28 en 29 mei 2021 was het dan 
zover. Dankzij een bijdrage van het NLdoet 
in samenwerking met het Oranjefonds 
konden de benodigde materialen worden 
aangeschaft.

Ook de vrijwilligers melden zich aan 
zodoende konden we op een stralende 
dag eindelijk het achterstallig onderhoud 
grondig aanpakken.

Na een voorstel rondje en uitleg over wat 
de dierenambulance allemaal doet werd 
het tijd om de handen uit de mouwen te 
steken.

De oude verflagen van het de gebouwtjes 
moest grondig geschuurd worden, daar 
stofvrij gemaakt worden en met een sopje 
afgenomen worden. Eén ieder had een 
taak hierin en dit vervelende karweitje was 
in een mum van tijd klaar.

NL Doet
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Het liep al tegen lunchtijd en onder het 
genot van een kop koffie en limonade met 
verse broodjes werd er gezellig geluncht 
met zijn allen en werd de taakverdeling 
om te verven geregeld. Men werd verdeeld 
over 3 groepen vanwege de 3 gebouwtjes.

Ook dat verliep als een geoliede machine 
en de tijd vloog om maar het werk is ruim 
op tijd afgekomen we hadden zelfs tijd 
over om met zijn allen te genieten van 
heerlijk ijsje.

Dankzij de inzet van deze tieners en hun 
begeleiders van de groep Jeugdkapel 
van de Kloosterkerk in Den Haag zijn 
deze verblijven enorm opgeknapt en het 
achterstallige onderhoud weggewerkt.

Wij vonden het een zeer gezellige dag 
waarin deze tieners en hun begeleiders 
enorm veel werk hebben verzet. 

DANK JE WEL jullie zijn geweldig!

Vakantie opvang
Dierenpension Den Haag is hét vakantie 
opvangadres voor uw kat of kleine huisdier. Zoals 
uw vogel, konijn of knaagdier. 

Wij zijn een kleinschalig pension. Daardoor is er volop 
aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening. 
Waarbij de zorg voor uw huisdier voorop staat. 
Dierenpension Den Haag is aangesloten bij 
de brancheorganisatie Dibevo. Wij hanteren 
hun Algemene Voorwaarden bestemd voor 
dierenpensions.  
U wilt bij ons reserveren? Dat kan! U kunt direct 
reserveren via onze www.dierenpensiondenhaag.
eu. Om teleurstellingen te voorkomen, is het goed 
tijdig te reserveren voor de zomermaanden en 
vakantieperiodes.

Dierenpension Den Haag
Zinkwerf 39
2544 EC DenHaag
0900-403.5009 (35 cent per minuut)
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UW LEGAAT

In uw Legaat wordt bepaald dat één of meer personen of een instelling (vereniging, 
stichting of kerkgenootschap) een bepaald bedrag of een bepaald voorwerp krijgen 
uit wat u bij overlijden nalaat. 

Een voorbeeld hiervan is: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, af te geven 
binnen een maand na mijn overlijden, zonder bijrekening van rente, aan Stichting 
dierenambulance de Wijs som in contanten van €.....

Stichting Dierenambulance de Wijs heeft een ANBI-Status, een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Daardoor komt 
uw bijdrage volledig ten goede aan de 
dieren. En dat is enorm welkom: ook in de 
toekomst zullen de dieren uw hulp hard 
nodig hebben! Stichting Dierenambulance 
de Wijs is geen overheidsinstelling en is 
daarom volledig afhankelijk van donaties, 
giften of uw Legaat.

Uw testament voor welzijn van de dieren
Regelmatig bereiken ons vragen van mensen die bezig zijn met opmaken van 
hun testament. Zij wensen daarbij ook Stichting Dierenambulance de Wijs te 
begunstigen. 

Vanzelfsprekend zijn wij hier diep door 
geroerd. Zij vragen ons dan hoe zij hun 
vermogen of een deel daarvan, na hun 
overlijden, aan Stichting Dierenambulance 
de Wijs kunnen nalaten. Daar er diverse 
methoden zijn om een bedrag aan onze 
organisatie na te laten, adviseren wij deze 
mensen eerst contact op te nemen met 
hun notaris teneinde de soort nalaten-
schap vast te stellen. Daarna is het 
zeer belangrijk contact op te nemen met 
onze organisatie om de juiste gegevens 
van onze dierenambulance te verkrijgen

Onjuiste gegevens kunnen namelijk als 
gevolg hebben, dat uw nalatenschap 
niet op de door u gewenste plaats 
terechtkomt. oor nadere informatie kunt 
contact opnemen met onze Stichting.

Stichting Dierenambulance De Wijs
Registratienr. ANBI: RSIN 801728460
Postadres:
Zinkwerf 39
2544 EC Den Haag
T: 0900-4035009
Email: info@dierenambulancedewijs.nl

Dit betekent dat u vrij van erfbelasting 
kan nalaten. Daardoor komt uw bijdrage 
volledig ten goede aan de dieren. 
En dat is enorm welkom: ook in de 
toekomst zullen de dieren uw hulp hard 
nodig hebben! 

Stichting Dierenambulance de Wijs is 
geen overheidsinstelling en is daarom 
volledig afhankelijk van donaties, giften of 
uw Testament.
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Zieke of gewonde egels

Hoe ziet een egel eruit?
Een gezonde, volgroeide egel weegt 
tussen de 800 en 1200 gram. De snuit 
is net als het ondergedeelte behaard. 
De minimaal 6000 stekels, waarmee 
rug en kop zijn bedekt, bieden meestal 
bescherming genoeg. De egel kan zich 
namelijk zo tot een bal oprollen dat er 
van kop en poten niets meer is te zien. 
Met zijn bolle zwarte kraaloogjes ziet de 
egel slecht. Des te beter kan hij ruiken en 
horen. In gezonde toestand heeft hij een 
natte neus. Er is geen verschil in grootte 
tussen een mannetje en een vrouwtje.

Gezonde egels laten zich meestal 
overdag niet zien, het zijn echte schemer- 
en nacht dieren. Een uitzondering hierop 
zijn de zogende vrouwtjes die tijdens de 
zoogperiode nog wel eens even overdag 
op pad gaan om wat eten op te scharrelen, 
het zogen kost immers veel energie.

Laat jonge egeltjes altijd met rust. Pak 
ze niet op, overleg EERST met de 
egelopvang. Moeders zijn soms een 
hele poos weg en het is niet erg voor de 
jongen om een poosje alleen te zijn, heel 
jammer als ze dan worden weg gehaald 
en moeder komt daarna bij een leeg nest!

Winterslaap
Omdat er in de winter geen eten voor egels 
is te vinden, gaan ze in winterslaap. Hun 
temperatuur gaat omlaag, ademhaling en 
hartslag vertragen en ze gaan, afhankelijk 
van het weer, van december t/m maart 
lekker in winterslaap.
Egels die tijdens de winterslaap wakker 
worden zijn meestal ziek en moeten naar 
de egelopvang worden gebracht. Vaak 
zijn ze dan te mager doordat ze voor de 
winterslaap een worminfectie hadden. 
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Helaas zijn er ook vaak egels met zeer 
slechte gebitten die niet voldoende 
hebben kunnen eten en halverwege de 
winterslaap van honger en uitputting 
wakker worden.

Welke egels hebben hulp nodig?
Hulp hebben de egels nodig die:
• gewond zijn.
• overdag buiten lopen, vooral in de 

winter.
• door een hond zijn gebeten.
• die weinig of niet bewegen en zich niet 

oprollen als ze worden aangeraakt.
• die snotteren of hoesten.
• die uit het water zijn gehaald.
• die in een put of (fruit)net gevangen 

hebben gezeten.

• die onder de vliegeneitjes en 
maden zitten en of heel veel 
vlooien en/of teken hebben. 

• die stil liggen en slap aan 
voelen (ze hoeven niet dood 
te zijn al voelen ze slap aan).

• egels, die in hun winterslaap zijn 
gestoord.

• een nest babyegeltjes zonder moeder. 
(men moet dit absoluut zeker weten, 
bijv. omdat u gezien heeft dat de 
moeder dood is, doodgereden, e.d.)

Een gezonde egel kijkt helder uit zijn 
oogjes, heeft een natte neus, maakt 
een levendige indruk en rolt zich op bij 
aanraking.
 
Egels die ‘s nachts en in de avond- 
of ochtendschemering rustig rond 
scharrelen moeten natuurlijk met rust 
gelaten worden. 

Geef egels NOOIT melk. Ze kunnen niet 
tegen de suiker (lactose) die in melk zit en 
krijgen daar heftige diarree van, wat weer 
tot gevolg heeft dat ze ernstig kunnen 
uitdrogen en zelfs kunnen sterven. Een 
schoteltje water mag wel.



28

STICHTING DIERENAMBULANCE DE WIJS

Gevaren voor de zeehond

Er zijn verschillende redenen waarom zeehonden worden opgevangen. Visnetten, 
plastic afval en boten kunnen ervoor zorgen dat de zeehonden ziek worden of 
gewond raken.

Ook onrust in de buurt van een zandbank 
is een groot probleem. Als zeehonden 

gestoord worden, raken ze snel in paniek 
en vluchten het water in. Wanneer er 
onrust wordt veroorzaakt terwijl er kleine 
pups op de zandbank zijn, zorgt dit voor 
gevaar. Door de paniek snelt moeder 
zeehond het water in en verliest haar pup 
uit het oog.

Zo’n pup wordt een huiler genoemd 
vanwege het klagelijke geluid dat het 
jonge dier dan soms voortbrengt. Zonder 
de zorgen van zijn moeder redt hij het niet.

Meestal spoelt zo’n verweesde pup ergens 
op een strand uitgeput en hongerig aan. 
Gelukkig worden ze vaak op tijd gevonden 
en naar onze zeehondenopvang gebracht.



Verhalen dieren

Wasbeer gedumpt in Madestein Den 
Haag
2 Vissers een kattentransportmandje in 
Recreatiegebied Madestein gevonden 
met daarin een wasbeer. Wasberen 
komen voornamelijk voor in Noord-
Amerika. In Nederland komen ze niet 
voor en worden ze alleen als “huisdier” 

gehouden. Helaas zijn deze dieren niet 
erg geschikt hiervoor en worden ze met 
enige regelmaat gedumpt of weten ze te 
ontsnappen uit hun verblijf. 

Zwanen

‘s-Gravenzande Twee zwanen zijn 
gewond geraakt nadat ze een verkeerde 
landingspoging hadden uitgevoerd aan 
de Bagijnenland.
Medewerkers van de kassen zagen 
dat twee zwanen bij een landing op het 
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kasdek naar binnen waren gevlogen. 
Daarbij liepen de vogels door het kapotte 
glas flinke snijwonden op. Stichting 
Dierenambulance de Wijs kreeg direct 
daarop een telefoontje met verzoek om 
de gewonde zwanen op te komen halen. 
Dierenambulancemedewerker René 
Verhaar, heeft de zwanen gevangen en 
naar dierenopvang De Wulp gebracht.
Daar zijn ze verder behandeld aan 
hun verwondingen; zodra de zwanen 
(waarschijnlijk een stelletje) genoeg zijn 
hersteld kunnen ze opnieuw worden 
uitgezet in de natuur.

Nieuwsgierige kitten in de problemen

Vanmiddag trof een voorbijganger een 
kitten aan die met z’n kop in een potje 
vastzat. Hij vond de inhoud blijkbaar 
erg lekker ruiken en stak z’n kop erin. 
Vervolgens bleef hij erin vastzitten. Het 
is onbekend hoelang hij er al zo bij zat, 
maar het potje was aan de binnenkant 
al helemaal beslagen. Eén van onze 
chauffeurs trof de kat aan langs de 
waterkant. Gelukkig net op tijd, want als de 
kat nog 1 stap naar achteren had gedaan, 

was hij in...het water gevallenEenmaal op 
de basis hebben we geprobeerd om de pot 
te verwijderen met boter. Dit lukte helaas 
niet, waarna we het uiteindelijk met een 
nijptang en een schaar voorzichtig voor 
elkaar kregen. Na een goede wasbeurt te 
hebben gegeven (vond hij niet zo leuk!), 
zit hij nu lekker op te drogen. 
Deze kat werd gelukkig op tijd gevonden 
en gaat dit avontuur overleven. Helaas 
gebeurt het regelmatig dat er dieren 
door zwerfvuil in de problemen komen. 
Misschien kunnen we met z’n allen er voor 
zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. 

DUS LAAT GEEN ZWERFVUIL ACHTER 
OP STRAAT!

Kat verstrikt in een voetbalnet.
Rond 10.00 uur ontvingen we een melding 
van Voetbalvereniging VV Maasdijk dat er 
in één van hun voetbalnetten een kat vast 
zat.
Bij aankomst bleek de kat met zijn kop 
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vast te zitten in het net en was hierdoor 
behoorlijk in paniek geraakt.
Met enige moeite is het de chauffeur 
uiteindelijk gelukt om de kat te bevrijden. 

De kat is vervolgens naar het 
huisdierenziekenhuis in Honselersdijk 
gebracht en daar nagekeken door één van 
de dierenartsen. Hij had het wat benauwd 
en er kwam wat bloed uit zijn bekje. Ook 

had hij een snijwond in de nek opgelopen. 
Gelukkig zijn het geen ernstige 
verwondingen en moet hij er weer 
helemaal boven opkomen. Nu maar 
hopen dat de eigenaar zich meldt voor 
deze kat.

Meeuw met hoofddeksel
Deze meeuw is vanmorgen door 
een voorbijgangster aangetroffen op 
Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk. 

Iemand heeft een plastic dop met behulp 
van een elastiekje aan de kop van de 
meeuw vastgemaakt. Hierdoor kon hij 
niet eten en had slecht zicht. Hij was 
inmiddels behoorlijk vermagerd en indien 
hij niet was gevonden, als gevolg hiervan, 
uiteindelijk overleden. 
De meeuw is gevangen, het dopje is 
verwijderd en zit nu lekker bij te komen in 
het vogelasiel.
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Huisdierencrematorium

Het overlijden van uw geliefde huisdier is een verdrietige gebeurtenis. Iets waar 
u liever niet bij stil staat of over nadenkt …. Maar: het is onvermijdelijk. En dan is 
het goed om te weten wat uw behoeftes en onze mogelijkheden zijn. Zodat u weet 
hoe het afscheid op uw manier kan worden ingevuld als het moment onverhoopt 
toch daar is.

Het is bijvoorbeeld heel erg belangrijk om samen afscheid te nemen. Met de 
andere gezinsleden maar: ook met de eventuele andere huisdieren in het gezin. 
Want ook zij moeten afscheid nemen van een gezinslid. En ook zij voelen verdriet.

Dierencrematorium Den Haag hanteert ruime openingstijden. Zodat u in alle rust 
afscheid kunt nemen van uw huisdier, samen met de andere gezinsleden. Het 
is goed om een afspraak te maken zodat alle betrokkenen in alle rust nog een 
laatste keer samen kunnen zijn met hun geliefde huisdier.

Collectief cremeren
Bij een collectieve crematie wordt uw 
huisdier met meerdere dieren tegelijk 
gecremeerd. Bij deze vorm van crematie 
is het dan ook niet mogelijk om de as van 
uw huisdier terug te krijgen. De as wordt 
in dit geval verstrooid over zee.

Individueel cremeren
Bij deze vorm van cremeren wordt uw 
huisdier alleen gecremeerd en bestaat de 
mogelijkheid om het as van uw huisdier 
zelf te verstrooien of de as van uw huisdier 
in een urn te bewaren.
Belangrijk! Laat u uw huisdier bij een 
dierenarts achter en geeft u niet aan 
welke bestemming u wenst, dan gaat 
uw huisdier altijd naar de destructie. Wilt 
u een crematie of begrafenis, dan is het 
belangrijk om dit duidelijk door te geven 
aan uw dierenarts.

Vervoersmogelijkheden.
In het geval dat uw huisdier overlijdt bij 
een dierenarts, informeert deze u over 
het verdere traject. Wij zorgen ervoor 
dat uw huisdier wordt opgehaald bij 
de dierenarts. Nadat uw huisdier bij 
het dierencrematorium is aangekomen 
nemen wij - als u dat wenst - contact met 
u op. Het is ook mogelijk dat u uw huisdier 
zelf naar ons toe wilt brengen. In dat geval 
kunt u een afspraak maken om langs te 
komen.
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Afscheid
De laatste keer
Het overlijden van uw geliefde huisdier is een verdrietige gebeurtenis. Iets waar u liever 
niet bij stil staat of over nadenkt …. Maar: het is onvermijdelijk. En dan is het goed om 
te weten wat uw behoeftes en onze mogelijkheden zijn. Zodat u weet hoe het afscheid 
op uw manier kan worden ingevuld als het moment onverhoopt toch daar is.
Het is bijvoorbeeld heel erg belangrijk om samen afscheid te nemen. Met de andere 
gezinsleden maar: ook met de eventuele andere huisdieren in het gezin. Want ook zij 
moeten afscheid nemen van een gezinslid. En ook zij voelen verdriet.
Dierencrematorium Den Haag hanteert ruime openingstijden. Zodat u in alle rust 
afscheid kunt nemen van uw huisdier, samen met de andere gezinsleden. Het is goed 
om een afspraak te maken zodat alle betrokkenen in alle rust nog een laatste keer 
samen kunnen zijn met hun geliefde huisdier.

Dierencrematorium Den Haag
Zinkwerf 39
2544EC Den Haag
070-329.24.09
www.dierencrematorium-denhaag.nl 
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VACATURE.
Stichting Dierenambulance de Wijs heeft tot doel dieren in nood 
te helpen. Omdat zo goed mogelijk te doen zijn wij op zoek naar 
enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers om het bestaand team 
te versterken.

Bij de Dierenambulance Alarm Centrale zijn wij nog opzoek naar vrijwilligers vanaf 20 
jaar, een speciale vooropleiding is niet nodig, aan een goede stratenkennis, een dieren 
EHBO, een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en je 
verstaanbaar kunnen maken in de Engelse taal is al voldoen om je aan te melden.

De taak van een centralist is:
• Het aannemen van de meldingen
• Het doorgeven van de meldingen naar de dierenambulances
• Het administratief verwerken van de meldingen
• Goede communicatie hebben tussen de meldkamer van politie en brandweer e.d.
• Informatie verstrekken en doorverwijzen naar collega dierenorganisaties 
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Vacatures vrijwilligers 
Stichting Dierenambulance de Wijs

Openstaande vacatures op vrijwillige basis

• Dierenverzorgers 
• Chauffeurs
• Bijrijders
• Chauffeurs voor de vogelambulance
• Fondsenwervers

Stichting Dierenambulance De Wijs heeft tot doel dieren in nood te helpen. Om dat zo 
goed mogelijk te kunnen (blijven) doen, zijn wij regelmatig op zoek naar enthousiaste 
en gemotiveerde vrijwilligers om het team te versterken. Een speciale vooropleiding is 
niet nodig; je volgt bij ons intern een opleiding. Enige kennis van en ervaring met (huis)
dieren is wel gewenst, maar niet noodzakelijk.

• Wat hoort er bij de taak van de vrijwilliger?
• Zeer afwisselende werkzaamheden.
• Verzorging van de dieren die in het gebouw verblijven.
• Begeleiding van eigenaren van wie hun huisdier is overleden.
• Vervoeren van mensen en hun huisdier naar verschillende plaatsen van 

bestemming.
• Maar natuurlijk ook de schoonmaak van het gebouw en de verblijven zodat alles 

fris en schoon is en blijft!

Chauffeurs/bijrijders

• Goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift.
• Een chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs BE met 

minimaal 2 jaar rijervaring.
• Begeleiding van eigenaren van wie hun huisdier is overleden.
• Het vervoeren van mensen en hun huisdier naar verschillende plaatsen van 

bestemming.
• Het vangen en vervoeren van gewonde of zieke (huis)dieren en, indien nodig, 

eerste hulp verlenen.
• Informatie verstrekken aan geïnteresseerde
• De dierverzorgers helpen met de verzorging van de dieren die in het gebouw en 

op het terrein verblijven.
• Het onderhouden en schoonmaken van de ambulance en de inhoud hiervan, zoals 

mandjes en brancards.
•  Het onderhouden en schoonmaken van het gebouw en het omliggende terrein.
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Wij zoeken voor de onderstaande dagen nog een chauffeur:

maandag t/m zondag 
met verschillende diensttijden
In het weekend en 's avonds.......

Dierenverzorgers 
Stichting Dierenambulance De Wijs heeft tot doel 
dieren in nood te helpen. 
Om dat zo goed mogelijk te kunnen (blijven) doen, zijn wij regelmatig op zoek naar 
enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers om het team te versterken. Een speciale 
vooropleiding is niet nodig; je volgt bij ons intern een opleiding. Enige kennis van en 
ervaring met (huis)dieren is wel gewenst, maar niet noodzakelijk.
Voor de functie dierenverzorger zijn wij op zoek naar mensen die de dieren in en om 
het gebouw willen verzorgen. 

De tijden van onze diensten voor dierenverzorgers zijn:
• 09.00 - 13.00
• Naast liefde voor dieren en mensen, is ook een nuchtere instelling erg belangrijk!
• Collegialiteit, werken in groepsverband is een must.
• Stressbestendigheid en niet bang zijn voor vieze handen en/of vieze  klusjes.
• De bereidheid om minimaal één dagdeel in de week te draaien.
• De bereidheid om minimaal één keer per twee weken één dienst op zaterdag en 

zondag te draaien.
• U bent minimaal 18 jaar of ouder.

Wij zoeken voor de onderstaande dagen nog dierenverzorgers
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag

Wat verwachten wij van de vrijwilliger?

• Naast liefde voor dieren maar ook mensen, is een nuchtere instelling erg belangrijk!
• Collegialiteit, werken in groepsverband is een must.
• Stressbestendigheid en niet bang zijn voor vieze handen en/of vieze klusjes.
• De bereidheid om minimaal één dienst in de week te draaien.
• De bereidheid om minimaal één keer per twee weken één dienst op zaterdag en 

zondag te draaien.
• In het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs BE met minimaal 2 jaar 

rijervaring.
• Voor de vogelambulance geldt dat de vrijwilliger in het bezit moet zijn van het 

rijbewijs AM.
• Minimaal 21 jaar of ouder.
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Is het bovenstaande op van toepassing? Bent u tenminste één keer per week een 
dagdeel of in het weekend beschikbaar? Super! Reageren kan via emailadres
info@dierenambulancedewijs.nl
Want: we zijn dringend op zoek naar versterking van ons team. Vooral voor de 
weekenden is uw hulp extra hard nodig!

Rekeningsnummers van diverse stichtingen 
voor donaties of eenmalige giften :

Stichting Dierenambulance de Wijs  :   NL 66 INGB 000 370 7142

Stichting Dierenambulance Westland :  NL 34 INGB 000 078 3071

Stichting ReddingsTeam Zeedieren Haaglanden: NL 73 INGB 000 777 5972
Stichting Fondsenwerving Dierenambulances:   NL 80 INGB 000 951 7287
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Adressenlijst
Egelopvang 
Door een sterk toenemende werkdruk en omdat we simpelweg niet altijd 
vrijwilligers beschikbaar hebben, moeten wij u helaas vragen om de egels zelf 
weg te brengen naar één van de onderstaande egelopvangadressen. 
Wij rekenen op uw begrip hierin Een belangrijke tip: vindt u een egel, vraag dan 
eerst advies aan het Egelasiel voordat u iets doet! 

Egelopvang Den Haag                                                 
T: 070-325 40 45
W: Egelopvang Den Haag 
http://www.egelopvangdenhaag.nl 

Egelopvang Delft
T: 015-215 78 38
W: Egelopvang Delft
www.vogelopvangdelft.nl 

Vogelopvang 
Door een sterk toenemende werkdruk en omdat we simpelweg niet altijd 
vrijwilligers beschikbaar hebben, moeten wij u helaas vragen om de vogels zelf 
weg te brengen naar één van de onderstaande vogelopvangadressen. 
Wij rekenen op uw begrip hierin Een belangrijke tip: vindt u een vogel, vraag dan 
eerst advies aan het vogelasiel voordat u iets doet! 

Vogelasiel De Wulp
Heliotrooplaan 15
2555 MA Den Haag
T: 070-323.15.68  (alleen voor vragen over het asiel)
www.vogelasieldewulp.nl 

Vogelasiel Delft
Linnaeuspad 5
2616 LT Delft
T: 015-215.78.38
www.vogelopvangdelft.nl




